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04 de maio (na Casa do Conhecimento) foi o dia decisivo para as 6 
equipas que “mergulharam” no desafio de dar vida às suas ideias 
num concurso que as premiou. Alunos da EPATV e da Escola de 
Moure e Ribeira de Neiva (ensino secundário e profissional), 
apresentaram as suas ideias empreendedoras perante um júri que 
integrava representantes da autarquia e empreendedores de Vila 
Verde. 

Apresentamos-lhe a seguir os vencedores deste concurso e as 
restantes ideias que integraram este movimento empreendedor. 

 

 

 

  

!

EMPREGO

COMUNIDADE

Photovoice “[En]laços 
familiares”   

Workshop “Tecnologias 
Educativas”  
28 jun. 
E.B. 2,3 de Prado 

Formação “Excel: 
iniciação”  
25 jun. 
E.B. 2,3 de Prado

Biblioteca Itinerante 

Seminário Virtual sobre 
Associativismo no 
concelho

FAMÍLIA

1 Estrutura móvel para plantas 
aromáticas com sistema de 
rega automático e sustentável, 
baseado em energia solar 

Primeiro Prémio (500€) 
João Príncipe & Saúl Martins 

EPATV

2 Aplicação para dispositivos 
móveis sobre Vila Verde com 
georreferenciação 

Segundo Prémio (300€) 
Equipa “Sun7” - EFA 

AE Moure e Ribeira do Neiva

Um concurso que permitiu 
imaginar, desenvolver e 
vislumbrar o futuro através 
de ideias.  
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Gab. de Apoio ao 
Empreendedorismo 

Inst. Mun. do Serv. de 
Ação Social - Vila 
Verde 

Terças-feiras  
9h30 – 12h00 

__ 

Gabinetes de 
atendimento geral 

Centro Comunitário de 
Prado 

Segundas-feiras  
(quinzenalmente)  
9h30 – 12h00 

J.F. de Marrancos 

1.ª quinta-feira de 
cada mês  
9h30 – 12h00  

__ 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde

3 S.O.S. Animais Sós: serviço de 
tratamento/cuidado de 
animais ao domicílio 

Terceiro Prémio (200€) 
José Couto, Leandro Vilela, 

Micael Pereira &  
Paulo Barbosa 

EPTAV

Equipamento de separação de roupa por cores para invisuais; 
João Pinto & Luís Braga (EPATV) 

Sistema de alarme baseado em espelhos (redução de 
componentes) com sistema auto-sustentado de energia elétrica 
através de painéis fotovoltaicos; 
Paulo Faria & Joel Ferreira (EPATV) 

Criação de empresa para assistência a automóveis elétricos: 
substituição de baterias em caso de descarga em viagem. Esta 
solução pretende reduzir o tempo de carregamento das baterias 
em viagem. 
Dinis Silva, Miguel Ferreira, Paulo Araújo & Porfírio Santos (EPTAV)

As outras ideias a concurso: 

Oficina Intergeracional  
“As estações do ano” 

As “Estações do ano” foram o tema escolhido para a oficina 
intergeracional dinamizada pelos/as utentes do Centro Social da Paróquia 
de Covas, na manhã do dia 18 de maio, para uma audiência composta 
pelos/as cerca de cinquenta alunos/as da EB1 do Vade e ainda a 
colaboração da Casa do Povo da Portela do Vade.

No final da peça, e antes do 
almoço em convívio, ainda 
houve tempo para algumas 
canções típicas que animaram 
o resto da manhã. 


